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ZESTAWIENIE UMÓW O DOFINANSOWANIE, KTÓRYCH ZAWARCIE PLANOWANE JEST NA DZIEŃ 09.05.2019 r.  

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętych Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 

L.p. 
Nazwa 

beneficjenta 
Tytuł operacji Gmina Powiat 

Kwota 
dofinansowa 

nia 

Całkowitą 
wartość 
projektu 

Opis projektu 

  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR poprzez podejmowanie działalności gospodarczej 

1 Karol Korzycki 
Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej 

polegającej na świadczeniu usług konserwacji i 
naprawy pojazdów samochodowych na obszarze LSR 

Inowrocław inowrocławski 60 000,00 60 349,00 

W ramach operacji zostaną zakuipone: tester diagnostyczny, wózek 

narzędziowy, urządzenie do dynamicznej wymiany oleju w skrzyni 

biegów,  
urządzenie do wymiany świec żarowych oraz hamownia drogowa, 

która będzie służyć do pomiarów osiągów w pojazdach silnikowych. 

2 Bartosz Woszczak 

Utworzenie działalności gospodarczej mającej na 

celu wykonywanie usług z zakresu programowania,  
prowadzenia szkoleń informatycznych skierowanych 

do seniorów oraz zakup niezbędnego sprzętu 

Złotniki  
Kujawskie 

inowrocławski 60 000,00 66 112,97 

Operacja początkowo ma opierać się na usługach programistycznych, 

następnie uruchomione zostaną  
szkolenia dla seniorów w ośrodkach wypoczynkowych, które mają 

mieć charakter pokazowy, dotyczący  
zagrożeń w internecie i sposobów obrony przed nimi.  

Głównym założeniem działu szkoleniowego jest zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa użytkowników przy korzystaniu z najnowszych 

ciekawostek  
technologicznych. W skład tej usługi będzie również wizyta w celach 

pomocy z konfiguracją sprzętu  
informatycznego oraz naprawienia ich w razie awarii.  
Zosatnie zakupiony sprzęt informatyczny, biurko oraz wykonany 

remont pomieszczenia. 

      
            



3 
Andrzej Michał 

Brzeziński 
Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie 

organizacji różnego rodzaju imprez 
Kęsowo tucholski 60 000,00 60 189,12 

 W ramach działalności świadczone będą kompleksowe usługi 

związane z organizacją, koordynacja i  
projektowaniem różnego rodzaju imprez tj: - imprezy okolicznościowe 

(np. wesela, przyjęcia), - imprezy  
firmowe (np. imprezy integracyjne, szkolenia), - imprezy młodzieżowe 

(np. studniówki, eventy, koncerty), -  
imprezy tematyczne (np. wystawy sztuki regionalnej,  

plenery malarskie, rzeźbiarskie, kiermasz lokalnych twórców), jak i 

również wypożyczania atrakcji  
okolicznościowych, które będą miały na celu wypełnienie i umilenie 

czasu podczas uroczystości. Zosteną zakupione  
m. in. fotobudka, namiot bankietowy, zastwy stołów z ławkami, grill 

ogrodowy, zamek dmuchany, agregat prądotwórczy, głośnik, 
nagrzewnica. 

  Razem   180 000,00 186 651,09  
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